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Reizēm ir prieks 
par mākoni pelēku,

Reizēm par saulainu 
debess malu,

Kur lai nolieku 
ikdienu pelēko,

Lai tā dzirkstī un priecē 
bez gala.

Vārdi kā saulainas 
mākoņu maliņas

Nāk un mainās un 
veidojās virknēs 

Lai tā ir pelēka, 
lai tā ir lietaina,

Svarīgāk ir,
Lai diena ir laimīga…

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību

maija jubilāriem!
Imants Kočans 
Edgars Nille 

Natālija Oseičuka
Jānis Trops

Andis Apsītis
Inārs Bērziņš 

Guntars Mellītis 
Juris Baumeisters
Zigurds Freimanis

Jānis Kačanovs
Antoņina Mocāne

Aira Rēvele
Ausma Suslova
Guntars Kļaviņš
Imants Krieviņš
Larisa Ozoliņa
Maruta Rakule

Maija Hamčanovska
Tamāra Ivanova
Genovefa Skuba
Maija Maļutina
Maija Ozoliņa
Dagnija Pole

Valentīna Balode
Valija Pastuhova

Baiba Pelse
Antoņina Sočenko
Mirdza Platkova
Māris Vērmanis
Harijs Grieznis
Velta Kāposta
Paula Guzaite
Valija Grunte
Aina Alļena
Jēkabs Zīle 
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Maijā

Līgatnes novada svētki

 21. maijā aicinām visus lī-
gatniešus un novada viesus 
piedalīties Līgatnes nova-
da svētkos. Jau no plkst. 10 
pūtēju orķestri ieskandinās 
svētkus Gaujasmalā, Pluču 
kalnā, Augšlīgatnē, Lustūzī 
un citur. No plkst. 10 pie pil-
sētas estrādes gaidāms arī 
tradicionālais mājražotāju un 
amatnieku tirdziņš.
 Dienas koncerts estrādē 
sāksies plkst. 12, kad uz ska-
tuves kāps jaunākie Līgatnes 
dziedātāji, dejotāji un mūziķi - 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas, Līgatnes bērnudārza 
un Līgatnes novada vidussko-
las audzēkņi, kā arī vokālais 
ansamblis “Mantojums”, lī-
nijdeju kolektīvs “Možums” 
un modes teātris “Flora  
Pluss”. 
 Plkst. 14 gaidāma jau ilg-
gadējo svētku viesu - Rīgas 
Celtniecības koledžas stu-
dentu darināto vides objektu 
atklāšana pie ezera pilsētas 
centrā. 
 Šī gada jaunums būs pū-
tēju orķestru saspēlēšanās 
“Veltījums Gaujai”, kas notiks 
pie pārceltuves no plkst. 18  
līdz 19.30. 
 Plkst. 20  dosimies svēt-
ku gājienā no “Lāču migas” 

līdz pilsētas estrādei. Gā-
jienā aicināts piedalīties ik-
viens Līgatnes iedzīvotājs, 
politiķi - deputāti, ikviens 
kolektīvs (iestādes skolas, 
bērnudārzi, interešu centri, 
domes struktūrvienības), uz-
ņēmēji, pašdarbības kolek-
tīvi. Nāksim ar saviem logo, 
karogiem, īpašiem tērpiem 
vai formām (ja ir), ziediem. 
Gājienu ievadīs skaisti balti 
zirgi un noslēgs moči (ja viss 
labi izdosies). 
 Plkst. 20.30 estrādē sāk-
sies lielais svētku noslēguma 
koncerts, kurā piedalīsies pū-
tēju orķestri, labākie Līgat-
nes amatiermākslas kolektīvi, 
viesmākslinieki un īpašais 
viesis - ŽORŽS SIKSNA. Kon-
certa vadītāju lomās iejutīsies 
ZANE KALNIŅA un ROBER-
TO MELONI. Pēc koncerta un 
svētku uguņošanas - zaļum-
balle ar grupu “6. JŪDZE”. 
 Parādīsim, ka mums savs 
novads, sava pilsēta ir patie-
šām nozīmīga. Tikai paši ar 
savu klātbūtni varam kupli-
nāt pasākumus, svētkos kopā 
priecāties un atpūsties, tāpat 
kā ikdienā mācēt sastrādā-
ties un darboties komandā, 
lai viss sekmētos. Lai mums 
izdodas! 

VIII Pūtēju orķestru salidojums

 Par nopelniem Latvijas 
valsts labā Ordeņu kapituls 
2016. gada 7. aprīlī nolēma 
piešķirt V šķiras Triju Zvaig-
žņu ordeni ilggadējam pūtēju 
orķestru diriģentam, Siguldas 
Mākslu skolas un Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas 
pūšaminstrumentu spēles 
pedagogam Andrim Muižnie-
kam. Ordeņa pasniegšanas 
svinīgā ceremonija notika  
4. maijā Melngalvju namā.
 Andris Muižnieks - visu Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku, pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas - 
pūtēju orķestru virsdiriģents 
un XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku 
pūtēju orķestru goda virsdi-
riģents, ilggadējs pūtēju or-
ķestru vadītājs, pūšaminstru-
mentu spēles skolotājs Sigul-
dā, kurš izaudzinājis vairākas 
orķestra mūziķu paaudzes un 
kura vārds zināms katram si-
guldietim, kurš kaut nedaudz 
savas dzīves laikā bijis saistīts 
ar pūšaminstrumentu spēli. 

Jau otro gadu Andris ir arī 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas skolotājs. Jau pirmajā 
savas darbības gadā panā-
ca to, ka 6. klases audzēknis 
Nor berts Golubkovs ar atzīs-
tamiem panākumiem pieda-
lījās Valsts konkursa pūša-
minstrumentu spēlē 2. kārtā, 
kur dažas punkta desmitdaļas 
šķīra viņu no atzinības iegūša-
nas. Šajā gadā izveidojis skolā 

pūšaminstrumentu kvarte-
tu, kurā skan tuba, eifonijs, 
mežrags un divas trompetes, 
katram audzēknim pirmā ap-
mācības gada laikā individuāli 
piemērojot instrumentu. 
 Andri Muižnieku Līgatnes 
iedzīvotāji un viesi varēs sa-
stapt 21. maijā Līgatnes no-
vada Pūtēju orķestru svētkos 
kā orķestru virsdiriģentu. 
Bet 1. un 2. jūnijā no 17.00  

Skolotājam Andrim Muižniekam 
Triju Zvaigžņu ordenis

līdz 19.00 gaidīsim puišus un 
meitenes, kam jau 9 vai 10 gadi 
un vēlēšanās apgūt pūšamins-
trumentu - trompetes, mežra-
ga, eifonija, tubas vai flautas -  
spēli, kā arī akordeona spēli 
uz iestājpārbaudījumiem Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas 
skolā. Flautu bērniem palī-
dzēs apgūt jaunā, simpātiskā 
flautiste Madara Behmane, 
bet akordeonu līgatniete, Vid-
zemes reģiona mūzikas skolu 
metodiskās komisijas akor-
deona spēlē vadītāja, Izglītī-
bas kvalitātes valsts dienesta 
mūzikas skolu akreditācijas 
komisijas eksperte akordeona 
spēlē, dažādu līmeņu konkur-
su žūriju locekle, skolotāja, 
kuras audzēkņi reģiona, valsts 
un starptautisko konkursu 
laureāti - Vineta Golubkova. 
Bērniem no 7 gadu vecuma 
piedāvājam apgūt klavierspē-
li, vijoļspēli un čella spēli.

Marlēna Lapiņa,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas klavierspēles skolotāja, 
direktora p.i.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedz Triju Zvaigžņu 
ordeni Andrim Muižniekam.
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Mūsu skola – “Drošas 
mājas laimīgai dzīvei”

 Noslēgumam tuvojas kārtē-
jais mācību gads. Dienas kļūst 
aizvien siltākas, saule aicina 
baudīt pavasari, bet priekšā 
vēl ražens darba cēliens –  
gala eksāmeni un pārbaudī-
jumi. Daudziem bērnudārza 
vecāko grupiņu un skolas 
pēdējo klašu beidzējiem tiks 
atvērtas durvis jauniem izai-
cinājumiem – mazie posīsies 
skolai, un arī 9. un 12. klašu 
absolventi nostāsies lielu izvē-
ļu priekšā. Lai kādu ceļu kurš 
izvēlēsies, visiem vēlu laimi, 
izdošanos un savu mērķu sa-
sniegšanu!
 Aprīļa beigās, kā ierasts, 
Priekuļos tika godināti mācī-
bu olimpiāžu laureāti un viņu 
skolotāji. Starp citiem bijušā 
Cēsu rajona novadiem līgat-
niešiem ir ievērības cienīgi 
rezultāti. Un, ja citkārt var 
likties, ka kaut kas tiek “pie-
vilkts aiz matiem”, tad mācī-
bu olimpiādēs nekas tāds nav 
iespējams, un to rezultāti ir 
apliecinājums izglītības kva-
litātei katrā izglītības iestādē. 
Par sasniegumiem sirsnīgs 
paldies skolēniem un visam 
skolas kolektīvam. Jūsu ko-
pīgais darbs un tā rezultāti 
ir apliecinājums, ka Līgatnes 
novada vidusskolā iegūtā iz-
glītība ir augstā vērtē un kon-
kurētspējīga turpmākajai dzī-
vei.
 Tomēr šis nav laiks, lai paš-
apmierināti raudzītos pagāt-
nē, bet, lai izvirzītu jaunus 
mērķus un mērķtiecīgi rīkotos 
to sasniegšanai. Jauni izaici-

nājumi mūsu skolu konkurēt-
spējas stiprināšanai ir pilnīgi 
pašsaprotami, jo tas, ko dēstī-
sim, būs augļi mūsu bērniem. 
Tāpēc pašvaldībā tiek meklē-
ti aizvien jauni risinājumi, lai 
Līgatnes novada vidusskola 
būtu “Drošas mājas laimīgai 
dzīvei”. 
 Pagājušajā gadā ieviesām 
divas profesionālās izglītības 
programmas vidusskolā. Tas 
nozīmē, ka katrs vidusskolēns 
iegūst gan kvalitatīvu vidējo 
izglītību, gan zināšanas un 
valsts akreditētu sertifikātu 
projektu vadībā un komerczi-
nībās. Mūsuprāt, šīs zināša-
nas šodienas apstākļos noder 
jebkuram speciālistam ikvienā 
profesijā. Tāpat paredzam, ka 
katram vidusskolēnam organi-
zēsim un materiāli palīdzēsim 
iegūt B kategorijas autovadī-
tāja apliecību.
 Šogad plānojam konkrētas 
ievirzes programmu ieviest 
visā skolā, sākot no 1. klases. 
Uzskatu, ka vispārējai izglītī-
bai jāpievieno papildu vērtība, 
lai skola būtu mūsdienīgi mo-
derna un tās sniegtā zināšanu 
bāze ļautu katram jaunietim 
atrast vislabāko dzīves ceļu. 
Esmu pārliecināts, ka pavi-
sam drīz mēs kopā Līgatnes 
novada vidusskolu padarīsim 
par pirmo izvēli gan bērniem, 
gan vecākiem.
 Skolēniem – izturību un 
veiksmi gala pārbaudījumos, 
skolotājiem – sirsnīgs paldies 
par jūsu devumu! Un visiem ko- 
pā – jauki saulainu vasaru!

 Līgatnes novada dome sagatavojusi projekta “Laivenes atpūtas parka izveide Augšlīgatnē” 
pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma  
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivi-
tātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārto-
šana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 Projektā tiks veiktas šādas darbības: 
1. izveidota pastaigu taka 638 m garumā;
2. āra trenažieru laukuma 242 m2 izveide; 
3. āra trenažieru laukuma aprīkošana.
 Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots 22 500 EUR ELFLA LEADER programmas finansē-
jums.

Iesniegts projekta pieteikums Laivenes atpūtas parka 
izveidei Augšlīgatnē

 Līgatnes novada dome sagatavojusi projekta “Telpu atjaunošanas darbi Līgatnes pagasta kul-
tūras namā Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā” pieteikumu Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai.
 Projekta rezultātā izveidotās telpas ir ilgtspējīgs risinājums novada skolēnu ārpusstundu 
nodarbību, senioru kolektīvu sanākšanu un Mūzikas un mākslas skolas koncertu rīkošanas 
nodrošināšanai.
 Projektā tiks veiktas šādas darbības: 
1. telpu pārbūve un izveide;
2. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izveide;
3. elektroapgādes un ventilācijas sistēmu izveide.
 Projekta apstiprināšanas gadījumā plānots 22 500 EUR ELFLA LEADER programmas finansē-
jums.

Iesniegts projekta pieteikums kultūras nama telpu 
atjaunošanai Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4

Līgatnes novada dome sagatavojusi projekta “Aktīva dzīves-
veida attīstība Līgatnes pilsētā” pieteikumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu 
iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  
2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 Projektā plānots veikt šādas darbības: 
1) divu basketbola grozu uzstādīšana, basketbola inventāra ie-
gāde;
2) divu volejbola laukumu, kas viegli pārveidojami par futbola 
laukumu, izveide - volejbola tīklu, stabu, laukumu līniju, plud-
males volejbola seguma izveide, iekļaujot zemes virskārtas no-
ņemšanu un aizvešanu, norobežojuma izveide, volejbola inven-
tāra iegāde;
3) multifunkcionāla vingrošanas statīva uzstādīšana.
 Projekta apstiprināšanas gadījumā 14  259,74 EUR segs 
ELFLA LEADER programma.

Iesniegts projekta pieteikums 
aktīvās atpūtas zonas izveidei 
Līgatnes pilsētā

 Sociālais darbs kā profe-
sionāla darbība Latvijā ir no-
teikta kopš 2003. gada, kad 
pieņēma Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumu. 
Tas noteica pašvaldībām iz-
veidot un attīstīt profesionālu 
sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu sistēmu, nevis 
tikai nodrošināt materiālo 
pabalstu izmaksu, kā tas pār-
svarā pašvaldībās notika. Ak-
cents uz pabalstu izmaksām 
tika likts krīzes gados, kad 
strauji pasliktinājās ekono-
miskā situācija. Nu situācija 
ir mainījusies, taču lauzt sa-
biedrībā izveidojušos stereo-
tipu par Sociālo dienestu kā 
pabalstu izmaksātāju ir grūti. 
Sociālās problēmas ir daudz 
plašāks jēdziens par materi-
ālajām, kas pārsvarā ir citu 
neatrisinātu problēmu sekas.
 Taču ikdienas darbā tomēr 
dominē iepriekšējos gados 
veidojusies izpratne par So-
ciālā dienesta funkcijām un 
sociālā darba būtību, kas rada 
nevajadzīgas konfliktsituāci-
jas. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka 
sociālais darbs nav tikai se-
nioru aprūpe un pabalstu dalī-
šana. Diezgan bieži mums nā-
kas dzirdēt jautājumu: „Kāds 
pabalsts man pienākas?”. At-
bilde tādos gadījumos ir tikai 
viena: „Nekas nepienākas bez 
pamatota iemesla!”.
 Pašvaldības maksātie so-
ciālie pabalsti ir tikai īslaicīgs 
atbalsts krīzes situācijā (dar-
ba zaudēšana, tuvinieka nāve, 
pēkšņa saslimšana u.c.). Un 
vēl jāatceras, ka pabalstiem 
paredzētās finanses ir mūsu 
novada iedzīvotāju nodokļos 
nomaksātā nauda, to neviens 
tāpat vien nedāvina.
 Krīzes situācijās jāmeklē 
risinājumi tās novēršanai. Un 
tieši tā ir sociālā darba būtī-

ba – palīdzēt cilvēkam atrisi-
nāt vai vismaz atvieglot esošo 
situāciju. Tādēļ vispirms jā-
dodas pie sociālā darbinieka, 
kurš uzklausīs un kopā ar 
klientu analizēs, kas kavē soci-
ālo funkcionēšanu, un meklēs 
veidus, kā pēc iespējas ātrāk 
un veiksmīgāk risināt nelab-
vēlīgo situāciju. Ja sociālais 
darbinieks secinās, ka klien-
tam nepieciešams īslaicīgs 
materiālais atbalsts, atbilstoši 
Līgatnes novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem tas 
tiks nodrošināts. Ja sociālais 
darbinieks kā profesionālis 
secinās, ka ir iespējami cita 
veida situācijas risinājumi, 
viņš tos ieteiks klientam. Vēl 
būtiski ir apzināties, ka mēs 
katrs pats dzīvojam savu dzīvi 
un neviens mūsu vietā nespēj 
tajā ieviest uzlabojumus. To 
nevar arī sociālais darbinieks, 
jo viņš nav ne „labā tante”, 
ne „glābējs”. Sociālais darbi-
nieks savā profesionālajā dar-
bā pilda atbalstītāja un palīga 
lomu. Sadarbība ar viņu būs 
produktīva tikai tad, ja klients 
būs gatavs pats risināt savas 
problēmas. Te ir saskatāma 
analoģija ar ārsta darbu, pro-
ti - ārsts nosaka diagnozi, vē-
lamo ārstēšanās procesu, bet 
pārējais ir atkarīgs no pacien-
ta precizitātes un gribas būt 
veselam.
 Šobrīd Sociālajā dienes-
tā ar Līgatnes novada domes 
vadības un deputātu atbalstu 
vairāku gadu garumā ir izvei-
dota profesionāla darbinieku 
komanda, kas spēj nodrošināt 
kvalitatīvu sociālā darba pa-
kalpojumu. Dienestā strādā 
trīs darbinieki, kuri ir speciali-
zējušies darbam ar atbilstošo 
mērķgrupu – ar pilngadīgām 
personām, ar ģimenēm, kas 
audzina bērnus, un ar senio-

riem. Darbā ar klientiem vēl 
tiek iesaistīts psihologs, soci-
ālās palīdzības organizators 
un aprūpētāji. Ikdienas darbs 
nav iedomājams bez Sociālā 
dienesta rīcībā esošās auto-
mašīnas un tās vadītāja.
 Mūsu darbā ir daudz veik-
smes stāstu par klientiem, 
kuri ar sociālā darbinieka 
palīdzību padarījuši savu dzī-
vi kvalitatīvāku, atrisinājuši 
kādu saspringtu situāciju, 
guvuši motivāciju turpmākai 
rīcībai. Taču reizēm, lai tā 
notiktu, ir jāpasaka arī kāds 
skarbāks vārds, jāļauj saskatīt 
savas kļūdas un tās atzīt un 
pieņemt. Tikai tad var sākties 
augšupeja. Viegli tas nav ne 
klientam, ne sociālajam darbi-
niekam. Tas ir kolektīvs darbs.
 Sociālā dienesta darbinie-
ki pateicas citu jomu speciā-
listiem, kuri aktīvi iesaistās 
mūsu klientu dzīves problēmu 
risināšanā. Visciešākā sadar-
bība izveidojusies ar novada 
ģimenes ārstiem, ārstu palī-
giem, izglītības iestāžu darbi-
niekiem, izglītības un jaunat-
nes lietu speciālistu. Daudzas 
problēmas varam atrisināt, 
tikai darbojoties kopā.
 Šo informatīvo rakstu gri-
bu beigt ar paldies visiem 
klientiem, kuri nāk pie mums, 
meklē palīdzību, ir gatavi sa-
darboties, domā, dara, kļūdās 
un atkal dara, lai paši nākotnē 
dzīvotu labāk. Paldies visiem 
gan par labajiem vārdiem, 
gan par kritiku!
 Sociālo darbinieku klientu 
pieņemšanas laiki ir pieejami 
Līgatnes novada mājaslapā, 
tālr. nr. 64174123. Esam at-
vērti sadarbībai.

Iveta Viļumsone,
Līgatnes novada 

Sociālā dienesta vadītāja

Sociālā darba būtība
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 Noslēdzies iepirkums “Ielu 
ar grants segumu mehanizē-
ta apstrāde pret putēšanu”. 
Pašvaldības kapitālsabiedrība  
SIA “Līgatnes komunālser-
viss” noslēgusi iepirkuma 
līgumu ar SIA “Eco Baltia 
vide”, reģ. Nr. 40003309841, 
par summu 7538,83 EUR bez 
PVN.
 Noslēdzies iepirkums “Tel-
pu atjaunošanas darbi Līgat-
nes pagasta kultūras namā 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagas-
tā, Līgatnes novadā”. Par dar-
bu veikšanu tiks slēgts iepir-
kuma līgums ar SIA “EKERS” 
par piedāvājuma summu 
54 370,78 EUR bez PVN.
 Noslēdzies iepirkums “Lī-
gatnes novada ceļu bedrīšu 
remontdarbi”, kas paredz paš-
valdības ceļu ar asfaltbetona 
segumu defektu labošanas 
darbu un materiālu piegādi. 
Pašvaldības kapitālsabiedrī-
ba SIA “Līgatnes komunāl-
serviss” noslēgusi iepirku-
ma līgumu uz trīs gadiem ar  
SIA “CEĻINIEKS 2010”, reģ. 
Nr. 44103059132, par summu 
27 432 EUR bez PVN. 
 Noslēdzies iepirkums 
“Traktortehnikas pakalpoju-
mu sniegšana SIA „Līgatnes 
komunālserviss” vajadzībām. 
Pašvaldības kapitālsabied-
rība noslēgusi iepirkuma lī-
gumus: 1. iepirkuma daļā –  
ar SIA “Digger 8”, reģ. Nr. 
40103673559, par summu 
2200 EUR bez PVN (ekskava-

tors ar pašmasu līdz 3 t, rak-
šanas darbiem līdz 2 m dziļu-
mā, izlīdzināšanas darbiem); 
2. iepirkuma daļā – ar SIA “Ju-
mis”, reģ. Nr. 40103032305, 
par summu 6570 EUR bez 
PVN (universālais ekskava-
tors ar pašmasu no 7,5 t līdz 
10 t ar planējošo kausu un 
grāvju profila kausu, rakšanas 
darbiem līdz 4 m dziļumā, ie-
kraušanas un izlīdzināšanas 
darbiem).
 Noslēdzies iepirkums “Ie-
las posma (Pluču strauta til-
ta) atjaunošana Brīvības ielā, 
Līgatnē”. Līgatnes novada 
dome pieteikusies finansiā-
la atbalsta saņemšanai no 
valsts budžeta līdzekļiem ne-
paredzētiem gadījumiem. At-
balsta saņemšanas gadījumā 
tiks slēgts iepirkuma līgums 
ar SIA “Ceļinieks 2010”, reģ. 
Nr. 44103059132, par summu 
52 530,57 EUR bez PVN.
 Noslēdzies iepirkums “Lai-
venes atpūtas parka izveide 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagas-
tā ELFLA projekta ietvaros”, 
paredzot realizēt Laivenes 
atpūtas parka projekta daļu, 
ietverot gājēju celiņa 638 m 
garumā ar atpūtas soliņiem 
izveidi un āra trenažieru lau-
kuma izveidi, un aprīkoju-
ma piegādi un uzstādīšanu. 
ELFLA projekta finansējuma 
piešķiršanas gadījumā tiks 
slēgts iepirkuma līgums ar 
SIA “ARENA SPORTS”, reģ. 
Nr. 50003971471, par summu 

23 648,06 EUR bez PVN.
 Noslēdzies iepirkums “Ak-
tīvas zonas izveide Līgatnes 
pilsētā ELFLA projekta „Ak-
tīva dzīvesveida attīstība Lī-
gatnes pilsētā” ietvaros”, kas 
projekta atbalsta gadījumā 
paredz volejbola laukuma, 
basketbola grozu un vingro-
šanas laukuma izveidi Līgat-
nes pilsētā un sporta inven-
tāra un aprīkojuma iegādi. 
ELFLA projekta finansējuma 
piešķiršanas gadījumā tiks 
slēgti iepirkuma līgumi ar  
SIA “ARENA SPORTS”, reģ. 
Nr. 50003971471, par sum-
mu 11 067,52 EUR bez PVN 
un SIA “RANTZOWS SPORT”, 
reģ. Nr. 40003528045, par 
summu 2026,82 EUR bez 
PVN.
 Notiek noslēdzošie darbi 
vēsturisko dīķu Dārza ielā, 
Līgatnes pilsētā, atjaunošanā. 
Papildus veikta ūdens novad-
grāvju izveide, kas nepieļaus 
teritorijas pārpurvošanos un 
atvieglos tās uzturēšanu vasa-
ras periodā.
 Ceļu uzturēšanas jomā šo-
mēnes plānojam veikt asfalta 
seguma bedrīšu remontdar-
bus un pretputekļu maisīju-
ma iestrādi ielās ar grants 
segumu. Tāpat turpināsim un 
atkārtosim grants ceļu greide-
rēšanas darbus. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes maijā Zivju resursu 
aizsardzības 
pasākumiem tiks 
iegādāta speciālā 
tehnika
 Marta beigās Līgatnes no-
vada dome iesniedza projekta 
“Speciālās tehnikas iegāde 
zivju resursu aizsardzības pa-
sākumiem Līgatnes novadā” 
pieteikumu valsts atbalsta 
saņemšanai zivju resursu aiz-
sardzības pasākumiem, ko iz-
sludināja Lauku atbalsta die-
nests un Zivju fonds. 
 Šis projekts ir atbalstīts, un 

zivju aizsardzības pasākumu 
efektīvākai norisei tiks iegā-
dāts kvadracikls, termokame-
ra ar papildu akumulatoru un 
video ierakstītāju, meža ka-
meras ar SD atmiņas kartēm 
un AA lādējamām baterijām.

Informāciju sagatavoja
Daina Tērauda,

Līgatnes novada domes 
projektu vadītāja

1. Apstiprināt Līgatnes nova-
da pašvaldības 2016. gada pa-
matbudžetu ieņēmumus EUR 
3 183 087 apmērā un sadalī-
jumu pa ieņēmumu veidiem 
saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes nova-

da pašvaldības 2016. gada pa-
matbudžetu izdevumus EUR 
3 266 965 apmērā saskaņā ar 
2. un 3. pielikumu.

Ainārs Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes 

novada domes priekšsēdētājs

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 16/6 
„Grozījumi 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 16/2 
„Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais 
budžets 2016. gadam””
APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 28. aprīļa 
sēdē (protokols Nr. 5, 8. §)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 2. punktu, 
46. panta 1. un 2. daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošie noteikumi (turp-
māk tekstā - noteikumi) nosa-
ka kārtību un apmēru, kādā 
Līgatnes novada pašvaldība 
(turpmāk - pašvaldība) kom-
pensē braukšanas izdevumus 
izglītojamajiem, kuri mācās 
Līgatnes novada vidusskolā 
(1. - 12. klase) un Līgatnes 
mūzikas un mākslas skolā 
(turpmāk – izglītības iestāde).
2. Braukšanas izdevumi izglī-
tojamajiem tiek segti Ministru 
kabineta “Noteikumu par mā-
cību gada un mācību semes-
tra sākuma un beigu laiku” 
noteiktā mācību gada laikā.
3.  Pašvaldība kompensē 
braukšanas izdevumus sabied-
riskajā transportā vai nodro-
šina ar izglītojamā nokļūšanu 
izglītības iestādē saistītos iz-
devumus šādos gadījumos:
3.1.  izglītojamajiem, kuri mā-
cās Līgatnes novada izglītības 
iestādēs, izņemot gadījumus, 
ja izglītojamā dzīvesvieta at-
rodas pašvaldības skolēnu au-
tobusa apkalpošanas zonā;
3.2.  izglītojamā piedalīšanās 
starpnovadu, reģionālajās un 
valsts olimpiādēs, konkursos, 
ja netiek nodrošināts pašval-

dības transports.
4.  Ja izglītojamo pārvadāju-
mus veic vecāki vai likumiskie 
pārstāvji (turpmāk – vecāki), 
pašvaldība kompensē izdevu-
mus no izglītojamā faktiskās 
dzīvesvietas līdz pieejamajai 
sabiedriskā transporta vai 
skolēnu autobusa maršruta 
pieturai, vai izglītības iestādei:
4.1.  vietās, kur nav pieejams 
sabiedriskais vai pašvaldības 
organizētais transports izglī-
tojamo pārvadājumiem;
4.2.  attālums līdz tuvākajai 
skolai vai sabiedriskā trans-
porta pieturai pārsniedz 3 km;
4.3. sabiedriskais transports 
kursē mācību procesam neat-
bilstošos laikos.
5.  Pašvaldība nekompensē 
braukšanas izdevumus:
5.1. ja izglītojamais vispārējās 
izglītības pakalpojumu saņem 
ārpus pašvaldības administra-
tīvās teritorijas;
5.2.  par dienām, kad izglīto-
jamais neapmeklē izglītības 
iestādi.
II. Braukšanas izdevumu 
kompensēšanas apjoms 
6.  Noteikumu 3. punktā mi-
nētās personas sabiedriskā 
transporta braukšanas biļeti 

iegādājas par pilnu maksu, un 
braukšanas izdevumus viņām 
sedz saskaņā ar vecāku ie-
sniegumiem (Pielikums Nr. 1) 
100% apmērā no pašvaldības 
budžeta noteiktajā kārtībā. 
7. Noteikumu 3. un 4. punktā 
minētajos gadījumos pašval-
dība kompensē ar izglītoja-
mo nogādi izglītības iestādē 
saistītos autotransporta izde-
vumus izglītojamo vecākiem 
(Pielikums Nr. 2):
7.1.  kompensācijas apmaksa 
tiek veikta vienu reizi mēnesī 
par iepriekšējo periodu, ņe-
mot vērā faktisko izglītības 
iestādes apmeklējumu, vienā 
transporta līdzeklī nobraukto 
kilometru skaitu mēnesī reizi-
not ar 0,07 EUR /km;
7.2.  ja vecāki veic vairāku iz-
glītojamo pārvadājumus vienā 
transporta līdzeklī, braukša-
nas izdevumus aprēķina, ne-
pārsniedzot šo saistošo notei-
kumu braukšanas izdevumu 
kompensēšanas apmēru, ne-
atkarīgi no pārvadājamo izglī-
tojamo skaita. 
III. Braukšanas izdevumu 
kompensēšanas kārtība
8.  Biļešu sistēma - starppil-
sētu un reģionālās nozīmes 

maršrutos saskaņā ar rakstis-
ku iesniegumu izglītības iestā-
dei (Pielikums Nr. 1) – noteik-
tajā kārtībā no Līgatnes nova-
da pašvaldības budžeta:
8.1.  izglītojamā vecāki ie-
sniedz izglītības iestādes vadī-
tājam braukšanas biļetes par 
izglītojamā izmantoto sabied-
risko transportu iepriekšējā 
mēnesī līdz nākamā mēneša 
10. datumam;
8.2. braukšanas biļetes (nebo-
jātas, bez piezīmēm, laboju-
miem un svītrojumiem, kā arī 
skaidri salasāmu datumu un 
cenu) pielīmē uz lapas hrono-
loģiskā secībā, uz kuras norā-
da izglītojamā vārdu, uzvārdu, 
izglītības iestādi, maršrutu un 
biļešu izdevumu kopsummu 
cipariem un vārdiem;
8.3.  pašvaldība kompensāciju 
par braukšanas izdevumiem 
pārskaita vienu reizi mēnesī 
no 15. līdz 20. datumam par 
iepriekšējo mēnesi uz iesnie-
gumā norādīto norēķinu kon-
tu.
9.  Saskaņā ar noteikumu  
7. punktu vecāki veic izglīto-
jamo pārvadājumus šādā kār-
tībā:
9.1. pašvaldība ar izglītojamā 

vecākiem slēdz vienošanos 
(Pielikums Nr. 3), piemērojot 
šajos saistošajos noteikumos 
noteikto braukšanas izdevu-
mu atlīdzināšanas kompensā-
ciju;
9.2.  izglītojamā vecāki ie-
sniedz izglītības iestādes vadī-
tājam iesniegumu (Pielikums 
Nr. 2) par braukšanas izdevu-
mu kompensāciju līdz tuvāka-
jai sabiedriskā transporta vai 
skolēnu autobusa pieturai vai 
izglītības iestādei iepriekšējā 
mēnesī līdz nākamā mēneša 
10. datumam;
9.3.  kompensācija par brauk-
šanas izdevumiem vecākam, 
kas veic izglītojamo pārvadā-
jumus vienā transporta līdzek-
lī, tiek pārskaitīta saskaņā ar 
iesniegumu (Pielikums Nr. 2) 
un vienošanos (Pielikums Nr. 
3) vienu reizi mēnesī no 15. 
līdz 20. datumam par iepriek-
šējo mēnesi uz iesniegumā no-
rādīto norēķinu kontu.
IV. Noslēguma jautājumi
10. Noteikumi stājas spēkā ar 
2016. gada 1. septembri.

A. Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 16/5 “Par izglītojamo 
braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”
APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 17. §)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
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Mana mīļā 
Līgatne
21. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; 
novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; 
aprīlis, Nr. 4

Andrejs Cīrulis

 Kā jau iepriekšējā reizē 
biju solījis, tagad atgriezīšos 
pie Ivara Kupča interesantās 
un daudzās pārdomas raiso-
šās grāmatas “Laiks un ļau-
dis”. 
 Mēs ar jums palikām pie 
1940. gada notikumiem, kuru 
pārskatā ievietojām lielu 
un garu iestarpinājumu par 
Jāni Gustsonu un “17 latvie-
šu komunistu vēstuli”. Mēs 
pamanījām, ka tagad uz Jāni 
Gustsonu jāskatās pavisam 
citādām acīm, nekā to darī-
jām agrāk. 
 Kā jau iepriekš biju teicis, 
Ivara Kupča grāmatā “Laiks 
un ļaudis” ir divas daļas: 
“Laiks” un “Ļaudis”. Tādā 
veidā var izsekot cauri visiem 
būtiskākajiem 20. gadsimta 
otrās puses notikumiem. 
 Taču man kā vienpusīgi ie-
interesētam un tāpēc tenden-
ciozam lasītājam šo grāmatu 
gribētos sadalīt divās citādās 
daļās: “Pirmslīgatnes laiks” 
un “Līgatnes laiks”. Īstenībā 
tā to izdarīt nevar, jo, ko tad 
tu ar grāmatu iesāksi. Bet 
mēs taču to varam paveikt sa-
vās domās. Tā mēs arī rīkosi-
mies. 
 Pirmslīgatnes laikam žigli 
vien pārskriesim pāri. Un to-
mēr iezīmēsim tādas detaļas 
un pavērsienus, kas ir intere-
santi ikvienam – arī nelīgat-
nietim.
 Papildus citiem stāstīju-
miem par 1940. gada noti-
kumiem ir jāizceļ kāds īpašs 
gadījums, kas bija ieplānots 
deviņus mēnešus iepriekš.  
[62. lpp.].

 Un tieši šai laikā dzima mans 
brālis. Viņa vārds tika apspriests 
demokrātiski. Mēs ar Valdu uz-
stājām, ka jāsauc par Juri, bet 
vecāki – par Jāni. Tā dzimšanas 
apliecībā arī ierakstīts: Jānis Ju-
ris Kupčs. 
 Jau minēju, un nav arī noslē-
pums, ka, paklausot Ulmaņa ai-
cinājumam, daudz bērnu dzimu-
ši 1940. gadā, un vairums tieši 
patriotiskās ģimenēs. Ulmaņa 
bērni! Kāds nu katram turpmā-
kais liktenis, kad vecāki kļuvuši 
par valsts ienaidniekiem? Palikt 
ar zīdaini uz rokām vairs nebija 
joka lieta. Un kur vēl izsūtīšana 
uz Sibīriju! 

 Latvijas sabiedrībai tas 
bija būtisks notikums, jo 
jaundzimušais kļuva par lie-
lu, slavenu un nozīmīgu vīru.  
[588. lpp.]

 Jānis Kupčs (1940. – 1995.). 
Beidzis RMI (1964). Medicīnas 
zinātņu doktors, profesors, Lat-
vijas galvenais neiroķirurgs, 
Paula Stradiņa Neiroķirurģijas 

centra vadītājs, Neiroķirurgu 
biedrības priekšsēdētājs, LOK 
Antidopinga komisijas priekš-
sēdētājs, LPSR Valsts prēmijas 
laureāts. Apglabāts Rīgā, Meža 
kapos.

 Mēs jau visi lielākā vai ma-
zākā mērā Latvijas vēsturi 
it kā pārzinām. Lielās līnijās 
itin visiem viss ir skaidrs par 
to, kas un kad notika. Bet ļoti 
interesanti lasīt, kad pat dra-
matiskas vēstures lappuses 
tiek atstāstītas tādā veidā, kā 
to tolaik saredzējis un sapra-
tis mazs bērns. [71. lpp.]

 Skolas gaitas nācās turpināt 
Jelgavas 1. pamatskolā. Ja Aiz-
upes skolā vēl nebija ienākusi 
jaunā ideoloģija, tad Jelgavā jau 
viss savādāk. Bijām pieraduši, 
ka klasē virs tāfeles piekārta va-
doņa ģīmetne – agrāk Ulmanis, 
tagad Staļins. Arī viņš mīlot bēr-
nus. Tikai nu neesam Latvijas, 
bet gan PSRS nākotne. Jelgavā 
vecākajās klasēs viens otrs jau 
staigāja ar sarkano kaklautu. 
Viņi pionieri, bet mums piedā-
vāja stāties oktobrēnos. Un lai-
kam jau biju līdzskrējējs. Tiem 
nozīmītes tik skaistas... Daudzi 
stājās. Es biju apbēdināts, ka 
mani vecāki tam nepiekrita. 
 Man patika jaunā skola. Kaut 
vai tādēļ vien, ka te vairs neva-
jadzēja zīmēt bumbierus, ābo-
lus un no krāsainiem papīriem 
griezt puķes kā Aizupes skolā. Te 
zīmējām, skaitījām un griezām 
tankus, lielgabalus vai lidmašī- 
nas – visas ar sarkanām piec-
staru zvaigznītēm. Arī sarkan-
armiešus. Ja kādam kas neiz-
devās, sevišķi vājas šajā jomā 
meitenes, tad audzinātāja ie-
teica, lai mēs vērojam dabu, 
zīmēšanā tas esot ļoti svarīgi! 
Tehnika man padevās, bet ar 
cilvēka zīmēšanu švaki. Kā lai 
uzzīmē sarkanarmieti? Arī sistē-
ma „punktiņš, punktiņš, koma-
tiņš...” te vairs nederēja. Ieklau-
sījos skolotājas padomā un sāku 
vērot, kā īsti sarkanarmietis iz-
skatās un kas viņam raksturīgs. 
Un kādi tad viņi bija? Te bez hu-
mora devas neiztikt. 
 Mani „modeļi” pārsvarā ie-
rindā soļoja pa ielas vidu un 
bija diezgan netīri. Ne jau bez 
nodoma Latvijā jauniesauktie 
tika atvesti pārsvarā no Āzijas 
republikām, bet viņus koman-
dēja krievu virsnieki. Tā, manā 
vērtējumā, sarkanarmietis iznā-
ca sīks ar melniem matiem, bet 
virsnieks lielāks un ar gaišiem. 
Sarkanarmietim kreklam jābūt 
krietni pāri ceļiem un vidū ap-
joztam ar siksnu. Virsniekiem 
krekls tāds pats, tikai īsāks, jo 
paši garāki. Ziemas mēnešos 
sarkanarmietis ieģērbts garā 
šinelī līdz zemei un dziļā, ausai-
nā formas cepurē pāri acīm ar 
puļķīti galā. Plecos ir ļoti gara 
šautene ar garu durkli. Virsnie-
ki jāzīmē līdzīgi, bet lielāki. Tas 
viss jāņem vērā. Tomēr man viņi 
iznāca ķēmīgi. Reiz skolotāja lū-

dza, lai arī es kaut ko uzzīmēju 
sienasavīzei. Sarkanarmietis! Ar 
lielu atbildību ķēros pie darba. 
Ar visu garo šineli, šauteni un 
formas cepuri pāri acīm. Zināju, 
ka sevišķi svarīgs puļķītis. Te nu 
nevar teikt, ka jau toreiz nebiju 
apveltīts ar humoru. Jau zināju, 
kā lielie sauc sarkanarmieti šajā 
cepurē: „Augšā puļķītis, apakšā 
muļķītis.” Tā zem zīmējuma ar 
lieliem burtiem arī uzrakstīju. 
Būs ko zēniem rādīt! Laikam jau 
laimīga sagadīšanās, ka tomēr 
nolēmu zīmēto parādīt arī vecā-
kiem. Tie vairs nebija joki! Par 
šādiem „sīkumiem” cilvēki pat 
vienkārši pazuda. Toreiz laikam 
pirmoreiz ar mani tika runāts kā 
ar pieaugušu cilvēku. Man esot 
jāsaprot, ka iestājušies citi laiki. 
Nevienam nedrīkst stāstīt to, 
kas runāts mājās. Ne par kādām 
operām, kur krievu virsnieku 
sievas ierodas naktskreklos, ne 
par atejas podiem, kuros viņas 
mazgā traukus. Bet sarkanar-
mietim lai nogriežot apakšā to 
uzrakstu, jo otru tik līdzīgu es 
vairs neuzzīmēšot. Zīmēt cilvē-
kus tā arī neiemācījos. 
 Jaunā audzināšanas ideo-
loģija jau neslēpās zīmēšanā 
vien. Klasē kolektīvi gājām arī 
uz kino. Pirmā redzētā mākslas 
filma manā mūžā bija “Staļina 
pīpe”. Cik tomēr labsirdīgs tāds 
smaidīgs vadonis!

 “Smaidīgais vadonis” smai-
dīgs bija tikai filmā. Latvijā 
1940. gadā notika visvisādas 
jukas, un parasti tas nebija 
nekas pozitīvs.
 Grāmatā varam izlasīt, 
kā notika zemes reforma, 
saimniecību atsavināšana, 
padzīšana no dzīvokļiem un 
atbrīvošana no darba. Kad  
1941. gada 1. janvārī Jelgavā 
likvidē arī Mājturības kursus, 
Kupču ģimene pilnībā paliek 
bez uzturlīdzekļiem. Taču uz-
smaida laime – par tēti parū-
pējušies draugi, un viņam iz-
dodas iekārtoties par dārznie-
ku Rīgas dārzniecības trestā. 
Tur par pārvaldnieku brīnu-
mainā kārtā iecelts viens no 
dārzniecības bijušajiem īpaš-
niekiem – Erdmanis. Tālāk la-
sāms rimts nesteidzīgs stāsts 
par ģimenes braukšanu uz 
Vecpīpju mājām Ēvelē. Tur 
dzīvoja grāmatas autora mā-
tesbrālis Kārlis Ķeņģis, kas 
tobrīd nebija represēts. Un tā 
nu bija sanācis, ka Ādolfam 
un Kārlim – diviem onkuļiem, 
diviem pagasta aizsargu no-
daļas priekšniekiem, dažādi 
likteņi. Ādolfam nacionalizē 
saimniecību un viņu izliek 
no mājām, bet Kārlis paliek 
saimniekot. Laikam jau daudz 
kas bijis vietējās varas ziņā. 
Grāmatas lasītāji var iepazī-
ties ar tiešām lieliski iekār-
totu un brīnišķīgi uzturētu 

saimniecību, kuras uzturēša-
na gan prasīja lielu darbu un 
prasmi. [73. lpp.]

 Man jau astoņi gadi un sāku 
izprast onkuļa stāstīto ne ti-
kai par zirgiem vien. Vecpīpjos 
daudz kas mainījies. Vēja rotors 
jau uzbūvēts, un spārni griezās. 
Man tika skaidrots, kā tiek iz-
mantots vējš. Rotors ūdeni sa-
pumpē baseinā uz kūtsaugšas. 
No turienes tas tiek padots kūtī, 
kur katrai govij tagad automā-
tiskā dzirdinātava. Nospiež mē-
līti, ūdens sāk tecēt, un govs 
padzeras pēc sirds patikas. 
Ūdens ar spaiņiem vairs nav jā-
nes. Vads ievilkts arī zirgu stallī 
un cūku kūtī. Šodien grūti sa-
prast, jo tas viss iekārtots saim-
niecībā, kur nav elektrības. 
 Arī leduspagrabs uzbūvēts. 
Tur tiek dzesēts piens. Lielo 
aukstumu pagrabā uztur ledus 
virs pagraba. Tas agrā pavasa-
rī savests no Sedas, pārklāts ar 
zāģu skaidām un paslēpts zem 
jumta. Pienu uz Dakstu pieno-
tavu ved katru rītu. No turienes 
saņem atpakaļ vājpienu jaunlo-
piem.

 Atklāti sakot, man rodas 
tādas pašas sajūtas kā lasot 
stāstījumus par pirmskara Lī-
gatnes papīrfabriku – viss pa-
matīgs, racionāls, saprātīgs. 
[74. lpp.]

 Arī mājās virtuvē ir ūdens 
krāns un izlietne. Kaut arī sest-
dienās visi gājām pirtī, veran-
das pusē izbūvēta arī vannas 
istaba. To visu darbina vēja 
spēks. 
 Viesistabā uz Kārļonkuļa rak-
stāmgalda ne tikai telefons, bet 
arī VEF jaunais radio. Tas tāds 
pats kā pilsētā, tikai darbināms 
ar sauso bateriju, paredzētu tie-
ši lauku apvidiem, kur nav elek-
trības. 
 Bet kā darbojās telefons? 
Stabos bija izbūvētas telefona 
līnijas. Toreiz Dakstos bija at-
sevišķa centrāle. Ja gribēja kā-
dam zvanīt, vajadzēja vismaz 
trīs reizes iegriezt kloķi telefo-
na aparāta sānos. Kad klausulē 
atsaucās meitene no centrāles, 
vajadzēja nosaukt vietu un nu-
muru, ar kuru jāsavieno. Tad 
meitene, saspraužot attiecīgus 
kontaktus, savienoja. Un telefo-
nistes apķērīgas! Īsts informāci-
jas centrs! Pietika nosaukt tikai 
māju. Meitene pat zināja, kur 
katrs attiecīgā brīdī atrodams, 
ja nav uz vietas. Liktenīgajā iz-
sūtīšanas naktī daudz kas bija 
atkarīgs tieši no šīm meitenēm.
 Un pēc maza brītiņa uz-
zinām, kā telefona esamība 
un meiteņu drosme paglāba 
saimniekus no izsūtīšanas. 
[75. lpp.]

 Arī 13. jūnija vakarā pēc 
dienas darbiem visi sēdējām 
viesistabas vēsumā kā paras-
ti. Klausījāmies ziņas, mūziku, 
bet Kārlis zvanījās pa telefonu 
un sarunājās ar citiem saimnie-
kiem. Intensīvais siena laiks uz-
sākts visur. Atkal iezvanījās te-
lefons, Kārlis pacēla klausuli, un 
šoreiz tajā atskanēja satraukta 

balss. Tika stāstīts un skaidrots. 
Kas noticis? Bet Kārlis palika 
arvien uzmanīgāks un nopiet-
nāks, tad klusēdams lēni nolika 
klausuli... Visi jautājoši lūkojā-
mies onkulī, bet viņš joprojām 
klusēja un izskatījās neparasti 
domīgs. „Zvanīja no pagasta. 
Tur uzradušies svešinieki... esot 
kaut kādi saraksti, brīdina, ka 
braukšot mums pakaļ... Mums 
ar Elzu jāpazūd!” 
 Mamma atguvās pirmā. Ka-
mēr Kārlis un Elza ģērbās, viņa 
jau savīstījusi segas paunā un 
sagatavojusi kaut ko ēdamu 
līdz. Tad Kārlim plecā angļu ka-
rabīne, un pavisam drīz abi bēg-
ļi nozuda nakts tumsā. Bet gu-
ļošās māsīcas ar visām segām 
uznesa augšistabā pie mums.
 Pēc visa dzirdētā un redzē-
tā nevarēju aizmigt. Klusums. 
Klusums kā pirms vētras. Lejā 
saimes istabā dzirdami vienīgi 
lielā pulksteņa tikšķi. Saspring-
ti klausījos, kad nakts klusumā 
teju, teju būs sadzirdama tuvo-
jošās mašīnas rūkoņa. Kas no-
tiks ar mums? Jutu, ka arī mam-
ma nomodā. Gaidīju, gaidīju, tā 
arī nesagaidīju...
 Mamma tiešām drosmīga. 
Naktī, kad pagalmā iebrauku-
si smagā mašīna ar ādas jakās 
tērptiem vīriem, viņa tiem sa-
melojusi. Kārlis ar Elzu aizbrau-
kuši uz Ērģemi pie radiem. Vīri 
pagriezušies un aizbraukuši. 
Pamazām jau noskaidrojās šī 
vēsturiskā patiesība. Savāktie 
cilvēki Valkā un Valmierā sadzīti 
lopu vagonos un aizvesti. No tu-
vākās apkārtnes gan maz. Dros-
mīgā meitene telefona centrālē 
noklausījusies Kārļa sarunu ar 
izpildkomitejas priekšsēdi un 
apzvanījusi visus. 

 Grāmatas autora Ivara 
Kupča, vēlākā neiroķirurga 
Jāņa Kupča un mūsu Valdas 
Norītes tēvs Artūrs no izsūtī-
šanas paglābās nejauši – savu 
lomu nospēlēja ierindas dārz-
nieka amats Rīgā. Visa ģime-
ne izsūtāmo sarakstā bijusi arī 
Jelgavā, bet tur neviens nav 
bijis atrodams, kaut gan če-
kisti meklējuši divas reizes un 
pat dzīvokļa durvis uzlauzuši.
 Bet nenoliedzami, ka tiktu 
aizvien sastādīti jauni un jau-
ni izsūtāmo saraksti, un tikai 
negaidītais kara sākums dau-
dzas latviešu ģimenes paglā-

ba no turpmākās izsūtīšanas. 
Kā lai citādāk uztver vāciešu 
ienākšanu, ja ne kā atbrīvo-
šanu? Paradoksālā situācija 
atkārtojās arī vēlāk – viena 
okupācija glāba no otras oku-
pācijas. 
 Kad vācu laika iesākumā 
tēvs Rīgā iekārtojies darbā un 
ticis sameklēts arī dzīvoklis, 
ģimene no Vecpīpjiem brau-
kusi uz Rīgu. [78. lpp.] 

 Stacijā mudžēt mudžēja no 
cilvēkiem. Izrādās, ka nemaz 
nav tik viegli tikt uz Rīgu. Aus-
trumu virzienā, uz fronti, staci-
jai garām dārdēja ešelons aiz 
ešelona ar kara tehniku. [..]
 Kārtējo vilcienu velti gaidīt. 
Ir jau pusdienlaiks, un tas jopro-
jām stāvēja. Bet tad no frontes 
puses pienāca kāds pasažieru 
vilciens. Tas pilns gan ar karavī-
riem, gan civilajiem. Un vagoni 
neredzēti. Visā garumā kāpšļi 
un katrai kupejai sānos atseviš-
ķas ārdurvis. (šādus vagonus 
vēlāk esmu redzējis tikai Polijā). 
 Ne jau visi tika, bet mēs šai 
vilcienā iekārtojāmies, turklāt 
kupejā, kurā jau sēdēja kādi seši 
vācu virsnieki. Kad onkulis vēl 
nesa pēdējās mantas, kāds no 
virsniekiem mammai ar mazo 
Janci atbrīvoja vietu kupejas 
stūrī. Tur sēdēšana būšot ērtā-
ka. Mēs ar Valdu iekārtojāmies 
kupejas vidū uz mantu saiņiem. 
 Brauciens no Strenčiem līdz 
Rīgai tai 1941. gada rudenī ilga 
nepilnu diennakti. Vilciens ap-
stājās un gaidīja gandrīz katrā 
stacijā. Cits aiz cita garām pretī 
traucās kara ešeloni. Cilvēki to 
visu uztvēra kā pašsaprotamu.

 Kaut gan bija trešā vara 
pēc kārtas, iešana skolā bija 
bērnu ikdiena. Arī grāmatas 
autoram Ivaram Kupčam un 
vēlākajai līgatnietei Valdai 
Norītei. [81. lpp.]

 Tētis mūs pierakstījis Rīgas 
23. pamatskolā – mani pirmajā, 
bet māsu trešajā klasē. Skola 
agrāk atradās Kronvalda bulvārī 
6, bet nu tur iekārtots kara hos-
pitālis, un tā pārcelta uz telpām 
Lazaretes ielā 3. Te pirms kara 
mācījušies ebreju bērni. Kur tie 
palikuši, var tikai minēt. Liela-
jā sētas mājā mācījās vecākās 
klases, bet mazākajā vienstāva 
koka mājā – mazie. Šoreiz klasē 
virs tāfeles mūs sveica Vācijas 
vadonis Ādolfs Hitlers. Arī šis 
vadonis mīlot bērnus, un mēs 
tagad esam šīs valsts nākotne. 
 Klasē mani nosēdināja vienā 
solā ar neliela auguma puisīti. 
Varbūt tādēļ Jānis tik kluss un 
mierīgs, ka viņam jānēsā stip-
ras brilles. Tā īsti par draugiem 
pamatskolā nekļuvām. (Te nu 
interesants fakts, ka tieši ar šo 
kautrīgo sola biedru, vēlāk PSRS 
sporta meistaru šahā, zinātņu 
doktoru Jāni Kļaviņu ZA Fizikas 
institūtā mēs kopā nostrādājām 
daudzus gadus.)

 Atkal un atkal man jāatkār-
to - ļoti žēl, ka grāmata “Laiks 
un ļaudis” izdota tik niecīgā 
tirāžā. Tā pat nav pieejama 
bibliotēku lasītājiem. Tās gal-
venā vērtība ir patiesums un 
skatījums vienkārša, nesa-
mākslota cilvēka redzējumā. 
Ja kāds kinovīrs gribētu uz-
ņemt labu mākslas filmu, vi-
ņam tas noderētu kā lielisks 
sižets.
 Te stāstīts gan par boļ-
ševiku zvērībām Valmieras, 
Valkas un Rīgas cietumos, ir 
pieminēta grāmata “Baigais 
gads” un pirmā, vēl neskaid-

rā informācija par uz Sibīriju 
deportēto latviešu drausmīgo 
likteni, gan vācu varas negai-
dīti cietsirdīgā izrīkošanās 
ar Rīgas ebrejiem un citas 
vardarbības. Tas bija patiesi 
šausmīgs laiks, ko grūtāku 
darīja neskaidrā apziņa par 
nākotni. [84. lpp.] 

 Šo okupācijas laiku radošā 
inteliģence pārsvarā aizvadīja 
noslēgtībā, norobežojoties no 
apkārt notiekošā un vairāk pie-
vēršoties personīgām lietām. 
Arī tētis ziemas vakaros sāka 
rakstīt grāmatas „Jauno mājlo-
pu ēdināšana” jauno izdevumu. 
Manuskripts tika rakstīts ar zī-
muli. Tos tētis prata uzasināt tik 
precīzi – es to pat šodien nemā-
ku.
 Arī Osja šai laikā žurnālos 
bieži publicēja rakstus par māj-
turības tematiku. Reiz žurnālā 
tikām arī mēs ar Valdu. Pie vi-
ņas raksta „Ēst ziemā bērniem 
svaigus burkānus ir veselīgi” 
pielikts mūsu foto ar parakstu 
„Cik garšīgi mēs tos ēdam!”.

 Skaidrības labad jāpiebilst, 
ka par Osju sauca Valdas, Iva-
ra un Jāņa tanti Mariju Ķeņ-
ģi. Kā redzams, arī tajā laikā 
drošākas bija tādas aktivitā-
tes, kas tālākas no politikas. 
Taču daudz kas bija atkarīgs 
no gadījuma un apstākļu sa-
kritības. Taču smagi bija tas, 
ka grūta bija ikdienas dzīve. 
[84. lpp.]

 Karā kā jau karā. Rīdzinieki 
ziemās ne tikai sala. Civiliedzī-
votājiem stingri ierobežota arī 
pārtika. Katram ģimenes locek-
lim pārtikas kartīte un noteikta 
mēneša deva. To varēja iegādā-
ties par ostmarkām, kas stingri 
atšķīrās no reihsmarkām, un 
tikai kopā ar šo kartīti. No tās 
grieza attiecīgus talonus, uz 
kuriem rakstīts: piens, sviests, 
maize, gaļa, cukura izstrādāju-
mi, miltu produkti, saknes utt., 
norādot, cik lielā daudzumā. Šīs 
normas gan diezgan pieticīgas, 
bet izdzīvot varēja. Īpaši jau tie, 
kuriem radi laukos. 
 Pateicoties mammas pras-
mei un Vecpīpju atbalstam, 
badu neizjutām. Te gan jāpie-
bilst, ka vācu žandarmērija stin-
gri noliedza pilsētā ievest jeb-
kuru pārtiku no laukiem. Sevišķi 
stingri kontrolēti tika pasažieru 
vilcieni, tur pārtiku vienkārši at-
ņēma.
 Bet tiem rīdziniekiem, kam 
radu nav, pārtikas kartītei skai-
tījās pat lielāka vērtība nekā pa-
sei. Nozaudēšanas gadījumā to 
neatjaunoja. Bija jāgaida nāka-
mais izsniegšanas termiņš, līdz 
tam cilvēks varēja nomirt badā. 
Pārtikas kartīte kļuva populārs 
zādzību objekts garnadžiem, 
tāpēc veikalos nācās krietni uz-
manīties. Lai saprastu stāvokļa 
nopietnību, pastāstīšu šodienas 
skatījumā pat traģikomisku at-
gadījumu. 
 Svētdienās bieži braucām uz 
Rīgas Zooloģisko dārzu ciemos 
pie Vīksnām. Viņi mums seni 
paziņas. Veterinārārsts Arvīds 
Vīksna toreiz bija šī dārza direk-
tors, bet sieva Anna – mammas 
draudzene no Kaucmindes se-
mināra laikiem. Arī tētim Vīks-
na nebija svešs. Tad nu mēs ar 
māsu un mazo brāli varējām 
kārtīgi zvērus apskatīt, daudz 
jau zinājām, un arī mazajam 
Jancim izrādīt. 
 Reiz ciemojoties tika atstās-
tīts gadījums. Tas noticis ie-
priekšējā nedēļā. Zilonis apēdis 
kāda strādnieka pārtikas kartīti. 
Kā tas noticis? Tā jau zilonis ļoti 

miermīlīgs un uzticams strād-
nieka draugs. Bet, kamēr vecais 
vīrs vācis mēslus un ar ķerru 
izbraucis no krātiņa, zilonis 
pārlieku lielā draudzībā izbā-
zis snuķi caur krātiņu, paņēmis 
tur pakārto žaketi un apēdis ar 
visu kartīti kabatā. Ko nu ēdīs 
vientuļais vīrs? Gaidi nu, kamēr 
pienāks jauns kartītes izsnieg-
šanas laiks. Izmisumā viņš jau 
grasījies turpat sava lielā mī-
luļa krātiņā pakārties. Gudrais 
dzīvnieks pat dziļi sajutis savu 
vainu. Atrunājuši tikai pārējie 
darbinieki. Tā nu vīrs tiekot ba-
rots ar pārtiku, kas paredzēta 
vilkiem, lauvām un citiem plē-
sējiem. Taču arī tiem deva stin-
gri limitēta.

 Kad es šo te fragmentu par 
Zoodārzu un tās direktoru 
Arvīdu Vīksnu biju izlasījis, 
man prātā ienāca viens cits 
gadījums, ko es tagad gribētu 
jums izstāstīt. Citreiz tik pie-
mērotas situācijas šim vēstī-
jumam nebūs. 
 Kad tika pieminēts Zoodār-
za direktors Arvīds Vīksna, 
sāku gudrot, kur es to esmu 
lasījis. Pēc maza brītiņa atce-
rējos – Daiņa Īvāna grāmatā. 
Arvīds Vīksna laikam Latvijā 
bija vienīgais priekšnieks, 
kas direktora amatā tika ie-
celts vācu laikā 1941. gada 
jūlijā un turpināja būt direk-
tors padomju varas gados līdz 
pat 1952. gada decembrim. 
Pēc tam līdz pat 1960. gada 
februārim viņš bija direktora 
vietnieks zinātniskajā darbā. 
Ar prātu grūti pat aptvert, ka 
tāda karjera vispār bijusi ie-
spējama!
 Pats Dainis Īvāns zvēru 
dārzā bija strādājis studiju 
gados, bet vēl tagad tur die-
nišķo maizi pelna viņa sieva 
Elvīra. 
 Kad 2011. gadā es izdomā-
ju un sāku realizēt Barikado-
pēdijas projektu (www.bari-
kadopedija.lv), Dainis Īvāns 
mani vārdos gan atbalstīja, 
bet praktisku palīdzību ne-
sniedza tikpat kā nekādu, lai 
gan es biju ļoti cerējis. 
 Tiem, kuri nezina, un tiem, 
kas aizmirsuši, varu atgādi-
nāt, ka mēs ar Daini Īvānu 
bijām čomi kopš Trešās at-
modas sākumiem. Viņš jau 
tad bija slavens ar savu cīņu 
pret Daugavpils HES, bet es 
ar “Padomju Jaunatnes” pa-
līdzību palīdzēju iebīdīt viņu 
par ļoti nozīmīgās PSKP XIX 
konferences delegātu. Bet vē-
lāk Latvijas Tautas frontes di-
bināšanas kongresa otrās die-
nas noslēgumā ar lielu klieg-
šanu un pierunāšanu panācu, 
ka Dainis Īvāns neatsakās no 
Jāņa Petera visiem negaidītā 
priekšlikuma – Dainim kļūt 
par LTF priekšsēdētāju.
 Dainis palīdzību Barikado-
pēdijas veidošanā nesniedza 
tāpēc, ka, lūk, līdz kaklam 
esot iestrēdzis apsolītā dar-
bā – viņš rakstot grāmatu par 
Zoodārzu. 
 Beidzot darbs bija pada-
rīts, un ar lielu prieku saņē-
mu Daiņa Īvāna ielūgumu  
2013. gada 15. februārī plkst. 
16 ierasties Eiropas mājas lie-
lajā zālē uz grāmatas atvērša-
nas svinībām. (Eiropas māja ir 
pretim Rīgas Operas un bale-
ta namam.) Man paredzētais 
grāmatas eksemplārs esot at-

likts īpaši, bet es lai ejot lai - 
kus – cilvēku būšot daudz, un 
viņš man nevarot garantēt 
apsēšanās iespēju. 
 Taču man milzīgi nepavei-
cās – vajadzīgais trolejbuss 
aizgāja deguna priekšā, un 
man bija jāsteidzas klūpot un 
krītot. Eiropas mājā ieskrēju 
tikai minūti pirms pasākuma 
sākuma, un mani pārsteidza 
apstulbinošais klusums. Arī 
drēbju pakaramie bija tikpat 
kā tukši. Lai gan man bija 
skaidrs, ka es kaut ko esmu 
saputrojis, dežurants laipni 
vedināja iet zālē iekšā. 
 Paverot durvju aizkaru, ie-
raudzīju četrus laipnus ska-
tienus. Manī vērās pats Dai-
nis Īvāns, viņa kundze Elvīra 
Hrščenoviča un Daiga Leima-
ne, kas visi bija Zooloģiska-
jam dārzam veltītās grāmatas 
līdzautori, kā arī Latvijā labi 
pazīstamā akadēmiķe Raita 
Karnīte.
 Prieka izsaucieni viens 
pārspēja otru: - Lieliski! Ta-
gad varam sākt! 
 Redzot manu milzīgo sa-
mulsumu, viņu prieks auga 
augumā. Akadēmiķe Raita 
Karnīte izskaidroja, kas īsti 
noticis. Apmēram tai pašā 
laikā Dainis Īvāns tika ievē-
lēts par Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas goda locekli. 2013. 
gada 15. februārī bija pare-
dzēta viņa sumināšana arī 
šajā sakarā, un pasākumu 
bija apņēmusies noorganizēt 
bijusī Eiropas  Komisijas pār-
stāvniecības Latvijā vadītāja 
Inna Šteinbuka. Taču minētā 
kundze nesaprotamu iemeslu 
dēļ bija kaut kur nozudusi ar 
izslēgtu mobilo telefonu. Visi 
gudroja, ka noticis kaut kāds 
grandiozs pārpratums, par ko 
neviens todien neko nevarēja 
spriest. 
 Taču gods godam – grā-
matas prezentācija noritēja, 
kā pienākas – vairāk nekā 
stundu ar visu attēlu demons-
trējumiem uz lielā ekrāna un 
izvērstu stāstījumu. Jāteic, ka 
es jutos stipri neomulīgi, ka 
man vienam pašam tiek veltī-
ta tik milzīga vērība un uzma-
nība. Tiesa gan, liels žēlums 
bija par kaut ko citu. Izpalika 
tradicionālais kafijas galds ar 
pīrāgiem, smalkmaizītēm un 
kūkām. To vajadzēja pašam 
piedomāt. 
 Taču dziesma vēl nav galā. 
 Kad 2014. gada vasarā 
mani uzrunāja Rasma Va-
naga, lai es uzrakstot savas 
atmiņas par Līgatni, man ne 
prātā neienāca, ka tas izvēr-
tīsies par tik grandiozu pa-
sākumu, kas tagad iestiepies 
jau trešajā gadā. Milzīgu 
palīdzību man vienmēr snie-
dza un joprojām sniedz Anita 
Jaunzeme, ko es gan mēdzu 
uzrunāt kā Anitu Beķeri, jo 
viņa ir mana skolasbiedrene 
un bijušā brīnišķīgā kolēģa 
Broņislava Beķera meita. Lie-
liska sadarbība ir ar tagadējo 
avīzes veidotāju Inesi Okono-
vu, bet iedrošināšana nāk no 
novada domes priekšsēdētāja 
Aināra Šteina. 
 Nereti viens otrs mani pa-
slavējis par labo virsrakstu 
“Mana mīļā Līgatne”, kas 
man uzradās it kā pats no se-
vis. Ļoti dabiski. Un atbilst 

patiesībai. Bet īstā skaidrī-
ba gan uzradās tikai pirms 
dažiem mēnešiem, kad atkal 
pārskatīju jau iepriekš pie-
minēto Daiņa Īvāna, Elvīras 
Hrščenovičas un Daigas Lei-
manes grāmatu “Mans mīļais 
Zooloģiskais dārzs”. Skaidri 
zināju, ka iepriekš tās grā-
matas saturu lasījis biju, bet 
virsrakstam pienācīgo vērību 
veltījis nebiju.
 Biju bez gala pārsteigts 
par savu neapzināto ietekmē-
šanos… Bet Dainis Īvāns jop-
rojām par to ir priecīgs.
 Tā kā man dzīvē gadās 
daudzi interesanti notikumi, 
es atmiņā atsaukšu vēl vienu, 
kas norisinājās nesen, 4. ap-
rīlī – dienā, kad vārdadienu 
svin Valdas. 
 Jāteic, ka ar datoriem un 
viedtālruņiem es neesmu uz 
jūs. Nekāds meistars jau ne-
esmu, bet lietot māku gan. 
Manam iepriekšējam viedtāl-
runim (gudrajam telefonam) 
sāka nīkt ārā akumulators, un 
manam iPhone, kam vēl nav 
izdomāts latviskais nosau-
kums, arī ekrāns tāds maziņš. 
Bet man, braucot trolejbusā, 
patīk virtuāli ceļot pa interne-
tu un lasīt ziņas, vēstules un 
visu ko citu. Ekrāna lieluma 
un ekonomiski izdevīgākais 
variants ir Samsung telefons, 
bet tas tomēr uzvedas maz-
lietiņ citādāk nekā iPhone. 
Vajag kādu laiku, lai piešau- 
tos. 
 Tātad 4. aprīlī es zvanu pa 
jaunnopirkto sakaru līdzekli 
šīsdienas stāstījuma galve-
najai varonei Valdai Norītei 
un apsveicu viņu vārdadienā. 
Taču vienojamies, ka ilgi ne-
runāsim, jo viņai taču daudz 
radinieku, un visi grib Valdu 
apsveikt. 
 Pēc atvadīšanās nolieku te-
lefonu uz galda un staigāju pa 
māju, darīdams visu ko citu. 
Radio un televizors izslēgts, 
datoram skaņa atslēgta, ne-
viena nav, ir pilnīgs klusums, 
bet pēkšņi kaut kur kaut kas 
čiepst. 
 Kaķīte klusi čuč, un no tās 
nenāk ne skaņas. Bet čiepsto-
ņa atkārtojas. Jaunajam tele-
fonam ekrāns pilnīgi melns, 
un tas taču nevarētu būt pie 
vainas. 
 Bet, kad čiepstoņa at-
kārtojas vēl un vēl, nolemju 
pārbaudīt, vai tomēr skaņa 
nenāk no telefona. Pielieku 
viedtālruni ar tumšo ekrānu 
pie auss, sāku rūpīgi klausī-
ties un pēc maza brītiņa ne-
gaidīti skaļi dzirdu Valdas No-
rītes balsi, kas sauc: - Ilmār! 
Nāc un paskaties, vai mūsu 
telefonu kāds nenoklausās!
 Pēkšņi man piezvanīja 
kāds mans paziņa, kas izjau-
ca iepriekšējo savienojumu 
ar Norīšiem un kam sūdzējos 
par muļķīgo situāciju, kurā 
nezināšanas pēc esmu nokļu-
vis. Satraukts un grūtsirdīgs 
prasīju padomu: - Ko man ta-
gad darīt?
 Paziņa gardi nosmējās un 
teica: - Uzraksti nākamajā 
Līgatnes avīzes numurā un 
izskaidro! Cilvēkiem būs ko 
lasīt un būs ko apspriest!
 Tā arī daru.

Turpinājums sekos

Grāmatas autoru veltījums 
Andrejam Cīrulim.

Daiņa Īvāna, Elvīras Hrščenovičas un 
Daigas Leimanes  grāmatas «Mans mīļais 
zooloģiskais dārzs» vāks.

http://www.barikadopedija.lv/
http://www.barikadopedija.lv/
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 Līgatnes novadā Dienas un 
interešu centrs darbojas kopš 
2006. gada. Ideja par Dienas 
centra atvēršanu radās tālai-
ka Bāriņtiesas priekšsēdētājai 
Lailai Bērziņai, kura arī mērķ-
tiecīgi rīkojās, lai Skolaskal-
nā, „vecajā skoliņā” tiktu ie-
kārtotas telpas, kur bērniem 
pēc skolas pavadīt brīvo laiku 
un apgūt dažādas prasmes. 
Tika meklēti sponsori, atbals-
tītāji, piesaistīti pašvaldības 
līdzekļi, uzsākti milzu rekons-
trukcijas un labiekārtošanas 
darbi, lai „vecās skoliņas” tel-
pas pārtaptu par mājīgām un 
omulīgām.
 Un tā 2006. gada 24. mar-
tā Skolaskalnā ar svinīgām 
runām un naudas ziedotāju 
piedalīšanos tika atklāts Lī-
gatnes novada Dienas un in-
terešu centrs. Bērniem bija 

iespējas mācīties šūšanas, ku-
linārijas, arī rotu gatavošanas 
pulciņā, apgūt ģitāras spēli 
u.c. Dienas un interešu centrā 
tika realizēti Aijas Ziediņas 
projekti – zīda apgleznoša-
na, auduma apdruka, trauku 
dekorēšana. Vairākas aktivi-
tātes notika kopā ar ārzemju 
brīvprātīgajiem studentiem, 
kurus bērni vienmēr priecājās 
redzēt un kopā sadarboties 
nodarbībās, karnevālos, iz-
braukumos, talkās u.c.
 Kopš 2011. gada Dienas un 
interešu centram pievienojies 
arī Amatu centrs, un pēdējo 
5 gadu laikā dažādu paaudžu 
līgatniešiem ir bijusi iespēja 
apgūt prasmes vai vismaz ie-
pazīt un izmēģināt savu roku 
dažādos amatos: dziju krāso-
šanā ar augu krāsvielām, tāšu 
cibiņu darināšanā, pastalu šū-

Dienas un interešu centram 10 gadi. Foto Natālija Juškova.

Dienas, interešu un amatu centra vadītāja Daina Klints un 
Dienas centra dibinātāja Laila Bērziņa. Foto Natālija Juškova.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas komandas izveidotais 
“Dzeņvietas” makets. Foto Ingūna Briede.

Dienas un interešu centram 
jau 10 gadi

šanā, krēslu pīšanā, putraim-
desu vārīšanā, kūku cepšanā, 
doņu cepuru pīšanā, sveču 
liešanā, puzuru darināšanā, 
maizes cepšanā, adīšanā, au-
šanā, šūšanā, pērļošanā, dā-
vanu saiņošanā un citās pras-
mēs.
 Uz Dienas un interešu cen-
tru pēc skolas atbrauc bērni, 
kuri vēlas draudzīgā atmosfē-
rā pavadīt brīvo laiku. Viņiem 
ir iespēja piedalīties folkloras, 
kokapstrādes, gleznošanas 
un papīra plastikas pulciņā. 
Pieaugušie apgūst zināšanas 
vācu valodā, darbojas adī-
šanas pulciņā, relaksējas un 
apgūst jaunas tehnikas glez-
nošanas studijā, aktīvi darbo-
jas Tautas lietišķās mākslas 

studijas «Līgatne» audējas. 
Pavisam nesen Dienas, intere-
šu un amatu centrā savu māj-
vietu atradis Māmiņu klubs, 
kur pulcējas jaunās māmiņas 
ar savām atvasēm, lai dalī-
tos pieredzē, aprunātos par 
sasāpējušām problēmām un 
iegūtu jaunas zināšanas – gan 
teorētiskas, gan praktiskas.
 Amatu māja ir aktīva tū-
risma sezonā, jo amatu meis-
tardarbnīcas ir iecienījuši 
skolēni, tās izvēlas arī bērnu 
dzimšanas dienu pasākumos, 
pieaugušo grupās, kam patīk 
aktīva darbība ekskursiju lai-
kā, ārzemju tūristi u.c.
 Dienas, interešu un ama-
tu centrs ir atvērts ikvienam, 
kam rodas kāda ideja, kā vēl 

saturīgi varētu pavadīt brīvo 
laiku. Tie varētu būt ekskursi-
ju bilžu vakari, atmiņu vakari, 
dziedāšanas vakari u.tml.
 Paldies visiem, kuri ie-
saistās, piedalās, atbalsta –  
pašvaldībai, audzinātā-
jiem, skolotājiem, bēr-
niem, bērnu vecākiem, 
amata meistariem, mācī-
ties gribošajiem Līgatnes 
iedzīvotājiem!
 Ikviens ir vienmēr gaidīts! 
Lai pietiek spēka, enerģijas! 
Lai daudz jaunu ieceru! Lai 
vienmēr būtu, kas ieceres īs-
teno! Paldies!

Daina Klints,
Dienas, interešu un Amatu 

centra vadītāja

 Aprīlī noslēdzās Latvijas iz-
glītības iestāžu profesionālās 
ievirzes izglītības mākslas un 
dizaina jomas programmu au-
dzēkņu valsts konkursa fināla 
kārta. Tajā piedalījās 68 skolu 
komandas, veicot konkursa 
uzdevumu - iedvesmojoties 
no Latvijā dzīvojoša putna, 
izdomāt un veidot maketu 
jaunietim noderīgai dizaina 
lietai. Darbus vērtēja Latvijas 
Mākslas akadēmijas asociētā 
profesore Barbara Ābele, Rī-
gas Dizaina un mākslas vidus-
skolas (RDMV) keramikas iz-
glītības programmas vadītāja 
Inese Pētersone un dizainers 
Mareks Birznieks. Atzinību, 
tātad 4. vietu, par izcili veiktu 
konkursa uzdevumu saņēma 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas komanda: Anete Ham-
čanovska, Elīza Vaska, Marta 
Razāne un Valters Vasiļjevs.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
labāko Latvijas profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu pulkā

 29. aprīlī RDMV notika 
konkursa II un III kārtas lau-
reātu un viņu skolotāju apbal-

vošana. Tās laikā bija skatā-
mi mūsu audzēkņu konkursa  
II kārtai veidotie putni, kā arī 

atzinību ieguvusī planšete ar 
“Dzeņvietas” maketu, ko jau-
nie dizaineri radīja, iedves-
mojoties no dižraibā dzeņa, 
kas šogad ir Latvijas gada 
putns. 
 6. maijā Jūrmalas Māks-
las skolā tika atklāta Latvi-
jas mākslas skolu audzēkņu 
darbu izstāde “Putns.” Izstā-
dē redzamie darbi veidoti no 
māla, šamota un porcelāna 
dažādās keramikas tehnikās. 
Jauno mākslinieku darbi uz 
Jūrmalu atceļojuši no visas 
Latvijas. Izstādes autori ir 
mākslas skolu audzēkņi no  
68 skolām, tostarp arī mūsē-
jie - Elīza, Anete, Marta un 
Valters. Izstāžu zālēs skatāmi 
arī mūsu skolas mākslas pe-
dagogu darbi. Ingūna Brie-
de aprīlī piedalījās Mākslas 
dienās Siguldā, bet Jura Bin-
demaņa personālizstāde -  

18 darbi - apskatāma Salac-
grīvas novada Ainažu kultū-
ras namā.
 Nākamais vērienīgais Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu un pedago-
gu darbs būs Līgatnes reha-
bilitācijas centra pansionā-
ta telpu izdaiļošana vasaras 
prakses laikā jūnija pirmajā 
nedēļā. Skices veidos šīga-
da absolventi. 1. un 2. jūnijā 
no 17.00 līdz 19.00 gaidām 
uz iestājpārbaudījumiem arī 
mākslas skolas jauno maiņu – 
9 un 10 gadus vecus vai pat 
vecākus skolēnus, jo mākslas 
skolā jāveic sarežģīti uzdevu-
mi, kas vairāk pa spēkam lie-
lākiem bērniem. 

Marlēna Lapiņa,
Līgatnes Mūzikas un 

mākslas skolas klavierspēles 
skolotāja, direktora p.i. 
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 Amatas, Jaunpiebalgas, Lī-
gatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, Vecpiebalgas novada 
olimpiāžu uzvarētāju un pe-
dagogu godināšanas pasāku-
mā „Melns uz balta” otrdien, 
26. aprīlī Priekuļu kultūras 
namā satikās vairāk nekā  
250 zinošāko un mācību 
priekšmetu olimpiādēs ļoti 
veiksmīgi startējušo skolēnu 
no 1. līdz pat 12. klasei, lai 
kopā ar novadu vadītājiem, 
skolu direktoriem un saviem 
skolotājiem svinētu uzvaru 
sākumskolas, latviešu, angļu 
un krievu valodas, matemā-
tikas, fizikas, mājturības, tā-
pat informātikas, ģeogrāfijas, 
ekonomikas un citās olimpi-
ādēs, kas noritējušas visa šī 
mācību gada garumā.
 Liels prieks par skolēniem, 
kuri ieguvuši godalgotas vie-
tas ne tikai starpnovadu, bet 
arī Vidzemes reģiona mācību 
olimpiādēs, kā arī tiem, kuri 
saņēma apliecinājumus par 
uzvarām vairākās olimpiādēs. 
No sirds sveicam! Mēs lepo-
jamies ar visiem jums. Patei-
cība arī vecākiem un skolotā-

jiem par atbalstu, uzticēšanos 
un ieguldīto darbu, jo ikviens 
talants tikai kopā ar nopietnu 
darbu nes panākumus.
 Pasākumā tika organizēts 
minikonkurss – asociāciju 
spēle, kurā katra novada sko-
lēni kopā ar saviem skolotā-
jiem centās iegūt punktus, 
vienādi domājot. Ja domas 
sakrita, bija iespējams nopel-
nīt punktu. Konkursā ar lielu 
azartu iesaistījās arī pašvaldī-
bu vadītāji un darbinieki. Tas 
bija aizraujoši un, jāatzīst, arī 
gana jautri. Pirmo vietu iegu-
va Līgatnes novada komanda. 
Jāatzīst, ka arī citu novadu 
skolēniem un skolotājiem bija 
gana līdzīgs domu lidojums, 
par ko, protams, milzīgs 
prieks.
 Olimpiāžu uzvarētāji šo-
gad dāvanās saņēma Latvijas 
Bankas piemiņas monētas, kā 
arī uzklausīja daudz labu vār-
du un novēlējumu. Novadu 
vadītāji apliecināja cieņu un 
uzticēšanos, sveicot gan sko-
lēnus, gan skolotājus, skaļi 
atzīstot, ka zināt kļūst aizvien 
stilīgāk.

 29. aprīlī Līgatnes Sporta 
centra peldēšanas treniņgru-
pa devās uz sacensībām Kri-
muldā. Visi Līgatnes jaunie 
sportisti rādīja savas prasmes 
un sacentās pret citu novadu 
jaunajiem peldētājiem. Rezul-
tāti visās grupās- APSVEICA-
MI.
 Līdz ar sacensībām pel-
dēšanas treniņi noslēdzas 
līdz septembrim. Paldies 
Krimuldas novada domei un 
Līgatnes novada domei par 
iespēju, noslēdzot sadarbī-
bas līgumu, rosināt Līgatnes 
jauniešus profesionāli nodar-
boties ar peldēšanu. Paldies 
vecākiem, Violetai Vikmanei 
un visiem, kas palīdzēja orga-
nizēšanā un juta līdzi. 
 23. aprīlī Līgatnes nova-
da Sporta centrā norisinājās 
Latvijā lielākā florbola tur-
nīra 3x3 posms. Piedalījās  
16 komandu no visas Latvi-
jas. Par lielu prieku 1. vietu 
sīvā cīņā ieguva Līgatnes ko-
manda, kuras sastāvā: Uvis 
Grava, Mārcis Malkausis, An-
dis Višņevskis.
 Maijā gatavojamies IV Lat-
vijas olimpiādei, kas norisinā-
sies Valmierā. 14. un 15. mai-
jā Līgatnes florbolisti piedalī-
sies Valgas turnīrā “Border- 
cup 2016”. Savukārt 21. un 
22. maijā dosimies uz Valmie-
ru, kur norisināsies olimpiā-
des priekšsacīkstes florbolā. 
Līgatnes komanda ielozēta 
vienā grupā ar Valmieras, 
Burtnieku un Inčukalna no-
vadu.

 Līgatnes novada vidussko-
las 10. klase 27. aprīlī Val-
mierā piedalījās „ZZ čempi-
onāta” pusfinālā. Kā mēs tur 
nokļuvām? Sekmīgi izpildīts 
mājasdarbs ieguva žūrijas ko-
misijas atbalstu! 
 Šogad sakaru zīmola „Zelta 
zivtiņa” un jauniešu organizā-
cijas „Avantis” organizētās 
prāta un sporta spēles notika 
jau desmito reizi. Vēlēšanos 
startēt izteica vairāk nekā 
2000 klases no 106 Latvijas 

novadiem. Valmierā J. Daliņa 
stadionā un Sajūtu parkā par 
iespēju cīnīties finālā sacen-
tās 60 klases (9. - 12. kl.) no 
Vidzemes un Latgales.
 Sacensības bija jautras un 
aizraujošas. Jaunieši veica  
4 posmus orientēšanās spēlē, 
katrā no tiem atrodot vajadzī-
gos kontrolpunktus un atbil-
dot uz āķīgiem jautājumiem, 
veicot īpaši sagatavotus uz-
devumus.
 Daudz jautru mirkļu sa-

gādāja komandu atrakcijas 
„Ātrā strāva”, „Mugurķeris”, 
„Slavas virsotne” un „Ekrān-
šāviņš”, kas veidotas sadar-
bībā ar spēļu sponsoriem. Šī 
spēļu daļa prasīja nopietni 
pārdomāt komandas taktiku 
un stratēģiju, vajadzēja sav-
starpēji sadarboties un atbal-
stīt savējos.
 Interesanta bija arī kombi-
nētā stafete, kurā vajadzēja 
parādīt savu sadarbību, uz-
manību, ātrumu un veiklību.

 Lai gan šoreiz neizdevās 
iekļūt finālā, visi dalībnieki 
bija apmierināti. Nedaudz 
noguruši, tomēr apņēmības 
pilni viņi solījās nākamgad 
atkal piedalīties un pierādīt 
sevi. Sacensības apliecināja, 
ka līgatnieši prot sadarboties, 
ir atbildīgi un liek Līgatnes 
vārdam izskanēt aiz novada 
robežām.

Dzintra Upīte,
10. klases audzinātāja

Aprīlis 
Līgatnes 
Sporta 
centrā

Melns uz balta

 Muzikālo sveicienu pasāku-
mā sniedza Ivo Grīsniņš-Grīs-
lis ar pavadošo grupu. Skanot 
aplausiem, uzslavām, mirdzot 
prieka asarām un topot skais-
tām kopbildēm, atvadījāmies, 
lai tiktos atkal pēc gada ar 
tikpat ražīgu panākumu gro-
zu. Lai veicas visur un vien-
mēr! Un lai vienmēr atliek 

laiks arī pašiem pamanīt un 
papriecāties gan par lielajām, 
gan mazajām uzvarām. 
 Pasākumu organizēja 
Amatas novada apvienotā 
izglītības pārvalde kopā ar 
septiņu sadarbības novadu 
pašvaldībām. Vaicāti, kādēļ 
pasākumam dots nosaukums 
MELNS UZ BALTA, pasāku-

ma organizētāji atzina, ka 
šogad olimpiādēs iegūtie 
punkti patiešām ir melns uz 
balta – tie nav ne apstrīdami, 
ne apšaubāmi – tas ir šī gada 
veikums un prieks.

Sagatavoja Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības 

apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Tiek sveikta Līgatnes novada vidusskolas skolniece Elīza Vaska - Vidzemes reģiona 8. klašu 
ģeogrāfijas olimpiādes 3. vietas ieguvēja.

Līgatnes novada vidusskolas 10. klase ZZ čempionātā. Foto Dzintra Upīte.

Prāta un sporta spēlēs 
„ZZ čempionāts”



“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. 

Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par 
avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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No 10. maija darbību atsākusi 
Līgatnes pārceltuve.

Līdz 1. jūlijam darba laiks no plkst. 7 līdz 21.

Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 15. jūnijā.

2016. gada MAIJSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Lai mīlestība nezaudētu krāsas,
Kad gadi projām tā kā dzērves iet,
No Gaujas ievu baltuma pa lāsei
Jūs katru pavasari pasmeliet.
Pa lāsei zaļuma no ozoliem un kļavām,
Gar Gaujmalu, kas ciešā lokā stāv,
Un debesis no vizbulīšu gravām
Un sudrabu, kas viļņu tīnēs blāv.

Aprīlī Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teikuši pieci pāri:

Rinalds un Elīna
Uldis un Rūta

Jānis un Kristīne
Māris un Ingrīda
Jānis un Kristīne

Sveicam jaunās ģimenes!

Darot gaišas mūsu dienas,
Visu saviem smaidiem vīt,
Augot lielākam, bez ēnām,
Lai Tavs ceļš ir, mazulīt!

Aprīlī Līgatnes novadā 
piedzimuši divi zēni -

Mārcis un Uvis.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai puisīši aug veseli un laimīgi!

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur aiziesiet, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.

Aprīlī mūžībā aizgājuši 
Jevgenija Terentjeva - 3. aprīlī

Vilma Jermane – 3. aprīlī
Ivars Siliņš – 9. aprīlī

Rasma Petere – 15. aprīlī
Jānis Šupiņš – 19. aprīlī

Vilija Petroviča- 29. aprīlī

Izsakām līdzjūtību!

ZAĻAIS TIRDZIŅŠ LĪGATNĒ
katra mēneša otrajā svētdienā Līgatnes tirgus laukumā
10.00 - 16.00
	 	 	 l 12. jūnijā
	 	 	 l 10. jūlijā
	 	 	 l 14. augustā
	 	 	 l 11. septembrī
	 	 	 l 9. oktobrī

ZAĻAIS TIRDZIŅŠ AUGŠLĪGATNĒ
katra mēneša trešajā svētdienā pie domes ēkas un 
Augšlīgatnes kultūras nama
8.00 - 14.00
	 	 	 l 19. jūnijā
	 	 	 l 17. jūlijā
	 	 	 l 21. augustā
	 	 	 l 18. septembrī
	 	 	 l 16. oktobrī

Zemniekus, mājražotājus un amatniekus par iespēju piedalīties tirdziņos lūdzam zvanīt 
Dainai Birnei (tālr. 29346946).

Līgatnes novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamos 
īpašumus – dzīvokļus:
l Rīgas ielā 1-15, Līgatnē, Līgatnes novadā 
 par nosacīto cenu - 400 EUR;
l Rīgas ielā 1-16, Līgatnē, Līgatnes novadā 
 par nosacīto cenu - 400 EUR;
l Siguldas ielā 1-5, Līgatnē, Līgatnes novadā 
 par nosacīto cenu – 500 EUR;
l “Jaunvēveri-2”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā 
 par nosacīto cenu - 600 EUR.

 Izsole notiks 14. jūnijā plkst. 10.30 Līgatnes novada Līgat-
nes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pa-
gastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta 
pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā darba dienās līdz 
13. jūnija plkst. 16. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
nosacītās cenas jāiemaksā līdz reģistrācijai izsolei. Ar izso-
les noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārval-
des sekretāres Nītaures ielā, 6 Līgatnes pagastā un Līgatnes 
novada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. Tālrunis uzzi-
ņām 29181845. 

Līgatnes novada dome 14.06.2016. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, 
Līgatnes pagastā, Nītaures ielā 6, plkst. 9.30 rīko 

rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli 
šādām cirsmām:
l 1. cirsma - cirte ceļa nodalījuma joslā ar kopējo izcērtamo koksnes krāju 111,3 m3. 
 Cirsmas nosacītā cena - EUR 35,49;
l 2. cirsma - cirte ceļa nodalījuma joslā ar kopējo izcērtamo koksnes krāju 90,7 m3. 
 Cirsmas nosacītā cena - EUR 31,15;
l 3. cirsma - cirte ceļa nodalījuma joslā ar kopējo izcērtamo koksnes krāju 89 m3. 
 Cirsmas nosacītā cena - EUR 50,63.

 Organizēta cirsmu apskate 7. un 8. jūnijā. Pulcēšanās vieta apskatei: Līgatnes novads, 
Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 10. Ar izsoles noteikumiem, cirsmu sarakstu, cirs-
mu raksturojošiem rādītājiem var iepazīties Līgatnes novada domē un tās mājaslapā  
www.ligatne.lv. Piedāvājumus iesniegt līdz 13. jūnija plkst. 16.30 Līgatnes pagasta pārvaldē 
Līgatnes novada, Līgatnes pagasta Nītaures ielā 6.
 Tālr. informācijai: 29181845.

 7. un 8. maijā Latvijas Uni-
versitātes atpūtas kompleksa 
“Ratnieki” kroketa laukumos 
noslēdzās kroketa kluba “SIG-
LIG” organizētais turnīrs (GC) 
“RATNIEKU KAUSS 2016”. 
Kausu un 1. vietu ieguva Jā-
nis Šteins (klubs “SIG-LIG”), 
2. - Normunds Zelčāns (Ogres 
kroketa klubs), bet 3. - Rai-
vis Stepiņš (Ropažu kroketa 
klubs). Gandarījuma kausu ie-
guva Indulis Kleimanis (“SIG-
LIG”).
 Latvija kroketa izlase no 
15. līdz 20. maijam dodas uz 
pasaules čempionātu kroke-
tā (Golf Croquet World Team 
Championship) Lielbritānijā. 
Latvijas izlases sastāvā spēlēs 
kluba “SIG-LIG” biedri Jānis 
Šteins un Andris Usāns.
 Vienlaikus jau otro gadu 
Ratniekos notiek junioru sa-
censības kroketa (GC) U10 
grupā (bērni līdz 10 gadiem) 
un U14 grupā (bērni līdz  
14 gadiem). Par uzvarētā-
jiem junioru kroketa turnīrā  
U10 grupā kļuva Enija Usāne 
(1. vieta), Matīs Gercāns (2.), 
Madars Reisners (3.). Par uz-
varētājiem junioru kroketa 
turnīrā U14 grupā kļuva Āris 
Ozoliņš (1. vieta), Niklāvs 
Kleins (2.), Mārtiņš Ozo- 
liņš (3.). Labus rezultātus uz-
rādīja arī līgatniete un vienīgā 

Ratnieku kausa uzvarētāji. Foto Irina Sinjukova.

Ratniekos atklāj 2016. gada 
Latvijas kroketa sezonu

U14 grupas dalībniece Ieva 
Amoliņa, palikdama 4. vietā.
 Līgatnes biedrība “Kroketa 
klubs “SIG-LIG”” Līgatnes no-
vadā darbojas jau sesto gadu. 
Biedrība pa šiem gadiem izvei-
dojusi šobrīd vienīgos publis-
kos kroketa laukumus Latvijā -  
Ratniekos, Līgatnes novadā. 
Klubs “SIG-LIG” Ratniekos re-
gulāri organizē kroketa turnī-
rus golfa kroketā un asociāci-
jas kroketā, bet ir arī iespēja, 
iepriekš vienojoties, izspēlēt 
kroketa spēli savā draugu lokā 
vai darba kolektīvā.

 Krokets ir aizraujoša spēle. 
Tās tehnikas pamati apgūsta-
mi dažās minūtēs, arī notei-
kumi ir pietiekami vienkārši. 
Pieredze rāda, ka spēlēt var 
sākt no 6 - 7 gadiem un tur-
pināt līdz sirmam vecumam. 
Klubs “SIG-LIG” iesācējiem 
nodrošina spēles inventāru un 
apmācību.
 Tuvākais kroketa turnīrs 
Ratniekos junioriem U18 gru-
pā notiks 27. maijā. Tajā pie-
dalīsies Līgatnes novada jau-
nieši. 

Sarmīte Usāne

http://www.ligatne.lv
http://www.ligatne.lv

